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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Téma práce je velmi aktuální vzhledem k tomu, že vad pohybového aparátu v souvislosti s 

hypokinezí neustále přibývá. Práce má teoreticko-praktickou strukturu, je založena na 

základním výzkumu, který dává prostor pro další pokračování nebo rozšiřování. Autorce se 

podařilo poměrně jasně zformulovat problém a cíl práce a stanovit úkoly nezbytné k 

uskutečnění výzkumu. Autorka přistoupila ke zpracování tématu velmi svědomitě, 

konzultovala dílčí kroky s vedoucí práce, připomínky vedoucí práce akceptovala a 

zpracovávala.  

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou  

V teoretické části autorka předkládá výčet relevantních faktů a pojmů vzhledem k tématu, 

resp. výzkumu. Použité zdroje jsou aktuální a renomované, autorka dokazuje, že se s 

problematikou náležitě seznámila. Citace a parafráze jsou používány správně. Správně jsou 

zde porovnávány definice a postupy jednotlivých autorů, nicméně některé pasáže (klasifikace 

pojmů) mají poněkud „učebnicový charakter“.                           

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro výzkumnou část formuluje 4 konkrétní hypotézy, které vycházejí z 

formulovaného problému a jsou provázané s cílem a úkoly práce.                                       

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro objektivní testování hypotéz využívá autorka dostatečně širokou škálu vhodných metod: 

anketu, řízené pozorování spojené s testováním probandů a částečný experiment tzv. „před a 

po“ (bez srovnání s referenční skupinou a dostačující pro tento typ práce). Zde se pro autorku 

naskýtá prostor pro rozšíření a pokračování výzkumu v rámci diplomové práce. Postup práce 

je logický a přehledný.  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Výsledky výzkumu jsou podrobně analyzovány a interpretovány v přehledných tabulkách či 

grafech s příslušným komentářem. Pouze výsledky vstupní ankety nejsou dostatečně 

analyzovány a uvedeny do souvislosti s následným sestavováním individuálních cvičebních 

plánů. Pro interpretaci výsledků je přehledné tabulkové a grafické porovnání vstupních a 

výstupních hodnot. Vzhledem k poměrně malému počtu probandů a po dohodě s vedoucí 

práce použila autorka pro statické zpracování dat pouze absolutní čísla a procenta. V diskuzi 

se autorka vyjadřuje jasně k jednotlivým hypotézám a výsledkům testování a udává důvody 

jejich potvrzení či negace.    

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěry jsou formulovány stručně v souvislosti se stanoveným cílem a především 

formulovanými hypotézami. (Jen pozor na formulace typu: „…problémy se podařilo celkem 

úspěšně zmírnit“). Přestože si je autorka vědoma malého výzkumného vzorku a krátkého 

výzkumného období, pokouší se i o naznačení dalších směrů ve výzkumu.  

     



7. Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce požadované parametry. Po jazykové stránce je práce na 

dobré úrovni, výjimečně se vyskytují drobné chyby („zdravotními potíži“).    

8. Celkové hodnocení práce 

Autorem předkládaná práce splňuje bezesporu požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučuji ve výzkumu pokračovat, resp. Na něj navázat v diplomové práci. 
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